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Link do produktu: https://netlan24.pl/ergo-online-z-modulem-3g-p-225.html

ERGO ONLINE z modułem 3G
Cena brutto

1 955,70 zł

Cena netto

1 590,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

POSNET ERGO ONLINE 3G

Producent

POSNET

Opis produktu
Dane techniczne

Wersja urządzenia: ONLINE z modułem rozszerzenia 3G

Pamięć chroniona: karta micro SD/micro SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK: USB, WiFi

Eurofiskalizacja : możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował
sprzedaż (np. euro)

Bazy danych

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 4000, 6000/8000 (opcja)

Nazwa towarów: 40 znaków

Dodatkowe kody kreskowe: 1000

Max. liczba kodów do PLU: 10
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Zestawy towarów / wielopaki: 1000

Notatnik: 500

Kasjerzy: 16

Opakowania: 65

Formy płatności: 16 (w tym 8 walut)

Rabaty / narzuty: 16

Rabaty czasowe: 8

Jednostki miary: 5

Klawisze skrótu: 27

Grupy towarowe: 32

Formaty kodów ważonych: 10

Opisy wpłat / wypłat: 10

Opisy towarów: 30

Obsługa błędów: 20

Bufor pozycji paragonowych: 5000

Mechanizm drukujący: Typ mechanizmu drukującego

termiczny, "drop in - wrzuć i drukuj"
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Liczba znaków w wierszu: 40

Szerokość papieru: 57 mm

Długość rolki papieru: 30 m

Szybkość wydruku: 20 linii/s

Wyświetlacze: Wyświetlacz operatora graficzny (192 x 64 pikseli)

Wyświetlacz klienta: graficzny (192 x 64 pikseli), podświetlany

Klawiatura: Liczba klawiszy klawiatury

29, klawiatura switchowa/silikonowa

Komunikacja: Porty standardowe 1 x USB (host), obsługa szuflady kasowej 5 V

Porty dodatkowe

moduł rozszerzenia I - 2 x RS232 szuflada wielonapięciowa (opcja)
moduł rozszerzenia II -WiFi, Bluetooth, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja)
moduł rozszerzenia III - modem 3G, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja)

Szuflada

5V
6V, 12V, 18V, 24V (opcja)

Obsługiwane urządzenia: komputer, skaner (USB/RS), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, modem 3G,
waga zintegrowana, czytnik magnetyczny, pendrive, terminal płatniczy, hub USB, tunelowanie portów COM, monitoring

Komunikacja z komputerem: on-line, bez przerywania pracy kasjera

Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny
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Wbudowany akumulator Li-ion 7,2V/2150 mAh

Port USB: 1

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary: 94 x 62 x 230 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga: 0,6 kg

Inne Najważniejsze funkcje

modułowość - łatwość rozbudowy
pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
zwiększona wytrzymałość konstrukcji
graficzne wyświetlacze
funkcja kasowagi
współpraca z terminalami płatniczymi
funkcjonalna klawiatura
grafika na paragonach
NIP nabywcy z kontrolą kwoty paragonu
paragon w trybie blokowym
komunikacja bezprzewodowa

Wyposażenie dodatkowe

etui (skórzane)
szalka ważąca (dostępna również w kolorowej obudowie)
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